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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ  ގެންދާނީ. ޙަޤީޤަތުަގއި އްދަލުވުން ފަށަިއގެން ކުރިައށްބަ `. މިއަދު އަުޅގަ

މިހާރު މި ބިލު ، ވެސް އެބަހުރި. އެހެްނކަމުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގަިއ އެބަހުރި ބަެއއް ނުނިމޭ ބިލު

ނޑު ގަސްތުކުރަނީ މި ލާފައި ދެންހުރި ބިލުތަކަށް އަވަހަށް އެޓެްނޑުކުރަން. އެނިންމައި ހެންވީމާ، މި ބިލުގެ؛ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއއްެޗހި ލިބިގެން އަޅު  ކުެރވިގެން އަދި ޭއގެ ކޮމެންޓުތަކާ ޮބޑަްށ ބެލިގެން ދިރާސާ މި ބިލަކީ ވަރަށް ބިލު؛ ގަ

 ހަފްތާގައި މިއޮތް ދެ ދުވަހު ނިންމައިލާފައި، މި ބިލު މި  ،ހެންކަމުންބިލެއް. އެދިރާސާކުރަމުން އަންނަ  ކޮމިޓީން

ނުޑ ޚިޔާލުކުރަން. އެހެންކަމުން ނޑު ހިތަށް، ކޮމެންޓަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ފޮނުވަން އަުޅގަ އަރަނީ މި ައޅުގަ

ނޑުމެން  ، އެހެންކަމުންތަކަށް ވަިކަވކިން ޮގއްސަ ވަނީ. ންޓުއޯލްރެޑީ ވަނީ ހުރިހާ ކޮމެ މިހާރުބިލުގައި އަުޅގަ

ލާފައި މި ބިލުެގ ްނކޮޅެއް ފާްސޓުކޮށް ގޮސް ިނންމައިތަ ންމިދާދިޔުއަޅުަގނޑުމެން މާއްާދއަކުން މާއްދާއަކުން 

ުޑ މިއަދާއި ދެން އަންނަ ނކޮމެންޓަށް އަލުން އަެނއްކާ ދެވަނަ ފަހަރަށް މިނިސްޓްރީައށް ފޮނުވަންެވގެން ައޅުގަ 

 މަސަްއކަތް ައޅުަގނޑު ފަށައިގެން ކުރިއަށް މި މިއަދުގެ ،ގެ ތެރޭަގިއ ނިންމާލަން. އެހެންކަމުންދުވަހާ، ދެ ދުވަހު 

 ގެންދަނީ އިނގޭތޯ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އިްއެވވުން: އިދާރީ މޭޒުން

ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ދޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. ިމ ގާނޫނުގެ ދަށުން ބާރުލިބިެގން  26

 ދުރާލައި -1ނޫނުން ލިބިދެއެވެ. ިއވާ ކަްނކަން ކުރުމުގެ ބާރު މި ގާކޮމިޝަނަރު ފޮނުވާ މުަވއްޒަުފންނަށް ތިރީގަ

 -2ބަލައި ފާސްކުރުން. ދޭ ތަނަކަށް ވަދެ ފަހު ނުވަތަ ދުރާލަިއ ނޯޓިސްދިނުމަކާ ނުލައި ވިަޔސް ޚިދުމަތްއެންގުމަށް

ދޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް -3ށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުން. ބައްދަލުކޮ ތިބޭ މީހުންނާއި މުވައްޒަފުންނާ ދޭ ތަނުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް

ގޮތުން ތަނުަގއި ބޭނުްނކުރާ ތަކެީތގެ ފެންވަާރއި ރަްއކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަށް  ބެހޭ ތަކާތްތަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަ

ޭދ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް -4އެ ތަކެިތ ސާޕްމަލް ނެގުން.  ކެތި ޓެސްޓުކުރުްނ ނުވަތަޓަކައި ތަުނގަިއ ބޭނުންކުރާ ތަ

ްނ ދަބަްސ ހޯމަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި، ހެކި -5 ބަލައި ކޮޕީ ހެދުން. ލިޔުންތައްތަންތަނުގެ އެންމެހައި ރެކޯޑުތަކާއި 

ުގޭޅގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ އިތުރު  ކަމާ -6ނެގުން. ބަޔާން، ލަތްތަކުގަިއ ހާޒިުރކުރަންޖެހޭ މީހުން ހާޒިރުކޮށްބޭނުންވާ ހާ

ނޑައަާޅ ފަރާތްތައް ިޞއްީޙ  ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރު ޝަނަރުމި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމި -(މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުން. )ށ ކަ

ގަވާއިދުަގިއ  ނޫނުގެ ަދށުން ހަދާއި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް މި ގާދޭ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގަޚިދުމަތް

ދޭ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އްޙީ ޚިދުމަތްގެ )ހ(ގެ ދަށުން ޞިމި މާއްދާ -ނެެއވެ. )ނ(ބަޔާންކުރަންވާ



  

ނޑަައޅާ ފަރާތްކޮމިޝަނަރަ  ކޮމިޝަނަރާަވނަ މާއްދާގައި  25ނޫނުގެ ތަކަށް ލިބިދޭ ބާރު ލިބިދެނީ މި ގާށާއި އޭނާ ކަ

ގުޅިގެން ހިންޭގ ތަޙުޤީޤުތައް ހިންގުމެްއ  ނާޢީ ކުށާޭއގެތެރޭަގިއ ޖިގުޭޅގޮތުންނެވެ.  މަތިކޮށްފައިވާ މަްސއޫލިއްޔަތުަތކާ

ނަޑއަޅާ...ނުހިމެނެއެވެ.   )ރ(. މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރު ނުވަަތ އޭނާ ކަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ކުރިއަްށ  ؛ދަނީ މިހާރު މި  ،ތަނުގައި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ވަނަ މާއްދާ ބަލަން ފާހަގަކުރައްވާ އެ 25! މަޑުކޮށްލަްއވާ

މައްސަަލއެްއ  ،އޯކޭ މެނިފަ؟ހި ފައި އޮތްތޯ. އެަބއޮތްަބއި ހިމެނި ލާ އެވަަނ މާއްދާ ބަލައި 25އޮތް ތަން ބަލައިލާ. 

 ބާރީ ީކކޭތޯ؟ ނެތް އެހެންވެއްޖެްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ކުރެންދޫ 

ާމއި އެ ެއއްޗެިހ ސްވުެއކްސެ އަށްމެޑިކަލް ރެކޯޑްސް ގޮތުން އޮންނާތީވެ  ބެހޭ މާމާއްދާގެ ފާސްކުރުހަމަ މި ، އަލިބޭ

ހުރި  ގިނަ ދުވަހު އުުޅްއވާފައި އެންމެ ރިކޯޑްްސގައި އަލިބެައީކ ދެން މިހާތަނަށް މެޑިކަލް  ބެލުމުގައި އަލިބެ؛

 ކަހަލަ މައްސަލައެއް؟ މީަގއި އަުތވެދާނެތޯ އެްއވެސް ،ވާތީވެ  ބޭފުޅަކަށް

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނާންނާނެ ވަރަކުން  ވަަރކުން ނާންނާނެ މައްސަލައެއް އިނގޭތޯ. މި ބުނާ ނޫުނގައި މިމި ގާމީގައި އަސްލުަގއި 

 ގޮތާިއ، އެ މީހަކާ ގުޅޭ މެޑިކަެލއް އާދޭ މެޑިކަލް ރިޯކޑުތައް ބަހައްޓަްނވީ ނޫނުގައި އެބަމައްސަލަެއއް. ެއއީ މި ގާ

 އާދޭ.. ހުރިހާ އެއްެޗއް އެބަ އި، މިކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ރިވިއު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ުޓ ކަމަށް ވަންޏާ ކޯ މަްއަސލައެްއގަިއ ޮގއްަސ ތަނަކަށް ވަންނަ ،ހިސާބަށް ދިމާވެފައި ހުރި ެއއް މައްސަަލއަކީ މިހާ

ސްަގއި އިނގޭތޯ. ދެން މެޑިކަލް ރެކޯޑް އް ނުެވވޭކަށް ެއްކސެސެރިކޯޑްްސއަމެޑިކަލް  އަމުރެްއގެ ދަށުން ނޫނިއްޔާ

ސްޓިޓިއުޝަނަކުން އަެނއް ގެ މަޢުލޫމާތު އެއް އިން މީހެއް އިންސްޓިިޓއުޝަނަލީ ،ންނަ އެއް ޕްރިންސިޕަލް ެއއީއޮ

އްޞަކޮށް، އަދި ޚާ ؛ތޯ. މިސާލަަކށްއި ވެސް ބަދަލުކުރެވޭ އިނގޭކަށް ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައިންސްޓިޓިއުނަ 

ނޑުމެްނގެ މި އިންޝުއަރެްންސ  ައއިއްސަ.ބަލާއިރު އިންޝުއަރެންސް ޔާ އަޅާ އޮތީ ކުރި މި ގައިޒަމާނު މިހާރު އަޅުގަ

މެޑިކަްލ ންނަ މީހާގެ އޮ ގޮތުން އެ ބެހޭ ދިނުމާންސްޓިޓިއުޝަނަކުްނ ޚިދުމަތްއްީޙ ޚިދުމަތްދޭ އިޞިގުިޅގެން އައުމާ 

ޖެހޭނެ. ބަދަލުނުކުރެވޭ ކަމަްށ ސްޓިިޓއުޝަނަކަށް ބަދަލުކުެރވެންނެްއ އިންއައިންސްޓިޓިުއޝަނުން ެއއް  ،ރެކޯޑު



  

އޮތީ އިންޝުއަރެންސް  ބެހޭ ނިޒާމު ފުރިހަމައެއް ނުވާނެ. މިހާރު މި ްއޙީ ޚިދުމަތްދިނުމާވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޞި

ޔުނިވާސަލް  އިތުރުން އެބަހުރިއޭގެ. އަދި ލިބެނީއެންމެންނަށް ވެސް ޚިދުމަތް ސިސްޓަމަކުން އަޅުަގނޑުމެްނ ހުރިހާ 

ހުިރ ތަންތަނުން ވެސް އެބަ މި ަވކިަވކި އަމާނާތަަކފުލްއާއި އެލައިޑާ ، ޫނނަސްއިންޝުއަރެންސް  ހެލްތު

ވަންޏާ މި އިންސްޓިޓިުއޝަންތަކުގެ ޑިމާންޑުކުރާެނ އިމުކޮށްފަ. އެހެްނވެއްޖެަކމަށްއިންޝުއަރެންސް ިނޒާމުތަްއ ޤާ

ނޑު އެ އަށް.މެޑިކަލް ރިކޯޑްސް  ބޭނުން  ީމހުންނަށް އެ މެޑިކަލް ރެކޯްޑސް ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މީތި އަޅުގަ

 ...ޮގތުން ނޫނީކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ގާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިމުކޮްށގެން ނޫނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތަނަކުން ކް މެޑިކަލް ރެޯކުޑގެ ނިޒާމެއް ޤާއިެލކްޓްރޯނިގޮތަކީ  މިހާރު މީގައި ވާ

ތަނުން  ޮޑކްޓަރަަކށް ދާއިރުގައި އެ އްޓާ ބަލިވެގެންރަށެއްަގއި ހު ގެމާލޭގެ ރަށްވެއްަސކު ގޮްސ ރާއްޖެތެރޭ

ރާއްޭޖެގ  . އަދިާޤއިމުކޮށްގެްނ ނޫނިއްޔާނިޒާމެއް  ،ކް މެޑިކަލް ރެކޯޑު ސިްސޓަމެއްވިުޒއަލަިއޒްނުކުެރވޭނެ އިލެކްްޓރޯނި

ހަމަ  ތައްމަޢުލޫމާތު ގެނަގެ އާސަންަދއާއި އޭަނގެ އަިއޑެންޓިފިޭކޝަންއެ ފެންވަރަކަށް ނުދޭ. އެހެންނަމަވެސް އޭ

ްޓރާންސްފަރވެގެެނއް ނުދޭ އަދިއެއް. ެއއީ ފުދޭވަރެްއގެ  އި. މެޑިކަލް ރެކޯޑްމީހުންގެ ސިސްޓަމުގަ ހުންނާނެ އެ

ނީ. އަދި ނުނިމޭ. އެކަން ކުރަމުންހެން ގެްނދަ މިހާރު ހީވަނީ ެއ މަސައްކަތް ،އެކްސްޕެންިސވް ކަެމއް. އެހެްނނަމަވެސް

ރާއްޖޭގެ  ،ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ދިޔަަޔސް ވެސް ޮކންމެ ތަނަކުން ،ކޮންމެ މީހަކު ،ތަކަނުން ކޮންމެ  ނިމުނީމާ

ަތއް. ފައިލްދާނެ ކުއްިލއަކަށް ޓްރާންްސފަރވެގެންރިކޯޑްސް ބެހޭ ހުރިހާ މެޑިކަލް  މީހަކާ ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކުން ވެސް އެ

ކަށްފަހު( ނެތް އިލެކްޓްރޯނިކެއް ނެތް. )ވަގުތުކޮޅަ  ކޮށް ބަލަހައްޓަނީ. މެނުއަލްކޮށް ބަލަހައްޓަނީ. އަދިމިހާރު މެނުއަލް

، ޮގތަށް އޮންނަނީ. ކުިރއަށް ލަތެްއގަިއ ކުެރވޭކަންތަްއ. އެފަދަ ހާ އޮންނަނީ މި ދޯ މި ގޮތަށްއެފަދަ ހާލަތެއްަގއި ވާ 

 .  ކުރިއަށް

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ކުރިއަްށގެްނދާ ބަލައި ފާސްކުރުމެްއގެ  ޮކމިޝަނަރުމި މާއްދާގެ ދަށުން  -)ރ( ނުވަތަ އޭނާ ކަ

ބޫލުކުެރވޭ ެއކަށީގެްނވާ ކަމަްށ ގަ ފާނެތަ ހިނގަމުންދާަކން ނުވަތަ ހިންގައިތެރޭގައި ޖިނާޢީ ކުށެއް ހިްނަގއިފިކަން ނުވަ

ބެހޭ  ން ކަމާމަތީ ގޮތުގެ ވާތަކާއި ަގވާއިދުތަުކަގއިނޫނުބެހޭ ގާ ކަމާ އެކަމެއް ރިޕޯޓުކުރާނީ ،ނަމަ ހެކި ލިބިއްޖެ

 -ޝަނަރަށް އެހީތެރިވެދިނުން. )ހ(ކޮމި -27އަށެވެ. އަދި ެއ ތަޙުޤީޤު ހިންގާނީ އެ އިދާރާއަކުންނެވެ. ތަޙުޤީޤީ އިދާރާ

ދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ޚި އްޙީ އަދާުކރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަުކގައި ޞި ގެ ޒިންމާ ކޮމިޝަނަރު



  

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުާރ  -ށް ހުރަސްއެޅުމަީކ ކުށެކެވެ. )ށ(ވާެނއެވެ. މިފަަދ މަސައްކަތައެހީތެރިވެދޭން

  ކުރުމެވެ. ަލއްކަ ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ 1ރުިފޔާާއއި  1000މީހެްއގެ އަދަބަީކ  ކުށެއް ކޮށްފި

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ކަންނޭނގެ މާނަކޮށްފައި އޮންނާނީ. އެ  ފަހު ބައިަގއި އެންމެ؟ އިކޮންތަނެްއގަ  ހުރަސްއެޅުމުގެ މާނަކޮށްަފއި އޮތީ

ދެން )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ދޯ. މާނަކޮށްފައެއް ނެތް.  ފިިނޝަނެއް އޮތްހެންނެއް. ނޯވޭ ނުވޭ ޑެ ބައިަގއި ހިއެއް

ނުގަިއ ފާހަގަކޮށްލާފަިއ ތަ އޭ. އެހެންވީމާ، އެ ށް ބެލެވޭނީ މިކަމަ ރަސްއެޅުންއެހެންވީމާ ޑެފިނިޝަންަގއި ެލވިދާނެ ހު

އޮތީ.  މި ފުލް ކޮމިޓީ)ަވގުޔުޮކޅަކަށްފަހު( މީ ވަރަށް ސްޕެޝަލް ދުވަހެްއ. ހުރަްސއެޅުން ޑިފައިްނކޮށްދޭން.  ބާއްވާ

ވަނަ މާއްދާ.  28ނެ. އެހެންވީމާ، ދާކުިރއަށްމިއަދު ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ގެންދޭ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް 

ސްޓްރީެގ ހެލްތު މިނި ވަނަ މާއްާދއަށް އެަބއޮތް 28ން. ޖެހޭނީ ޑިފައިންކޮށްދޭގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިފަދަ ހުރަސް )ވަ

 ވަނަ މާްއދާއަށްތަ އިނީ؟  27ަވނަ މާއްދާއަށް.  28 ކޮމެންޓެއް. ބަލާލަބަލަ!

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

  އެހީތެރިވެދޭންވާނޭ.  ނޫން އެ އޮތީނު އެހީތެރިވެދޭންވާނޭ. އެ އޮތީނު، ނޫން އޮތީ ޫނންތޯ. އްދާގެ އެވަނަ މާ 27

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ކިޔުްއވާ! 28ކިުޔްއވާ!  28މައްސަލަެއއް ނެތް އޯޭކ. އޯކޭ. ދެން  !އާނ

 

 އިްއެވވުން: އިދާރީ މޭޒުން

ނިސްބަތްވާ ތަންތަން ދޭ . ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދާަވނަ މާއް 28ހޭ ޚިދުމަތް. ދޭ ތަންތަނުން ލިބެންޖެޞިއްޙީ ޚިދުމަތް

ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ނޫނުެގ ކަމަށް މި ގާ ލިބެންޖެހޭނެ ތަންތަނުންގިންތީަގއި ހިމެނޭ 

އްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ޞި -29. ވެްސ ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ ޚިދުމަތްތައް އެ ގިންތީަގއި ިހމެނޭ ކޮންމެ ތަނަކުން

 ހޯދާ ފަރާތަށް ކޮށްދޭ ތަންތަނުން ޚިދުމަތްސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރު -)ހ( ދިނުން.މަޢުލޫމާތު  ފަރާތަށް ފުރިހަމަ

ބަލި ދެނެގަތުމަށް ކުރެވެންހުރި  -2ލަތު. ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތުގެ ޞިއްޙީ ހާ -1. ނިވި މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެއަންނަ

ބަލިމީހާގެ  -3ންހުރި ޚިދުމަތް. ފަރުވާކުރުމަށް ކުެރވެންހުރި ކަންތައްތަކާިއ، ތަނުން ލިބެ ކަންތައްތަާކއި، ބަްއޔަށް

ދޭ ތަނުން ލިބެން ނެތް ރެވޭނެ، އެހެންނަމަވެސް ޚިދުަމތްދިނުމަށް ބޭނުންކުލަތު ދެނެގަތުމަށް ނުވަތަ ފަރުވާއްޙީ ޙާޞި

ތެރޭން ބަލިމީހާއަްށ  ކުރެވެންހުރި ކަންތައްަތކުގެ ބަލި ދެނެގަތުމަށާއި ަބއްޔަށް ފަުރވާކުުރމަށް -4ޚިދުމަތްތައް. 



  

 މަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެ ބަްއޔަށް ދެވޭ ފަރުވާގެ ފައިދާ ދިމާވެދާނެ އަށް ޮގތެއް ނިންމުމެދު އަމިއްލަ  ފަރުވާއާ

މި  -6ގުތު. ހޭދަވާނެ ވަ  ކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދާއި ޚިދުމަތަށް ހިނގާނެ -5ނަތީޖާ.  ނެސިލުކުެރވޭ ނުރައްކާތެރިކަން ހާ

ނުހޯދާ ދޫކޮށްލުމުގެ ޙައްޤު ބަލިމީހާއަށް ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި ފިޔަަވއި ޚިދުމަތް 31ގާނޫނުގެ 

ހޯދާ ފަރާތްތައް ޚިދުމަތް -)ށ(ކަމަށާިއ، ެއގޮތަްށ ފަރުވާ ދޫކޮށްލުމުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތެރިކަން.  ލިބިގެންވާ

ފަދަ  ލޫމާތު ސީދާ އެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށް ދިނުމުން އެ ފަރާތަށް ތަޙައްމަލުކުރެވޭނެދެވޭ މަޢުލޫމާތަކީ އެ މަޢު

ލަތުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާ މަޢުލޫމާތެއް ނޫން

ނޑައަޅާ ފަާރތަކަށް ހޯދާ ފަރާތަކީ އުމުރުން ޚިދުމަތް -އަެށވެ. )ނ(ވެރިޔާނުވަތަ ބަލިމީހާގެ ބަލަދު ،ދޭނީ ބަލިމީހާ ކަ

އޭނާގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ދޭނީ ،ނަމަ އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ުކޑަކުއްަޖކު 18

 މީހަކަށް  ހޯދާ ފަރާތަށް ދޭންވާނީ އެބަޔާންކުާރ މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތް މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި -ބެލެނިވެރިޔާއަެށވެ. )ރ(

ދޭ ތަނަކުން މީހަކަށް ވެސް ގޮަތކަށް ޞިއްޙީ ިޚދުމަތްެއނދުމަތިކޮށްގެން ނުވަތަ އެޫނން -ންފިލާ ގޮތަށެވެ. )ބ(އޮޅު

ބަލިމީހާ ނުވަތަ ބަލިމީހާގެ  ،ދެވުނު ހުރިހާ ޚިދުމަތެއްގެ ތަފުޞީލު ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ،ނަމަ ފަރުވާެއއް ދީފައިވާ

 . އެހެން ފަާރތަކަށް ދޭންވާނޭރުކުރާ ބަލަދުވެރިޔާއަށް ުނވަތަ ބަލިމީހާ އިޚްތިޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިޔައީ އިނގޭ. އެހެންވީމާ، ދެން ކިޔުްއވާ!  ހަމައަށް ނިންމާފައި އޮތް ހިސާބަށް ތި ވަނަ ދުަވހާ 22މީ އަސްލުގައި 

މާފައި އޮތް ބައި. ނޫން ފަށާ! މި ކުރީ ދުވަހު ނިންން އި 30. އެހެންވީމާ، އިއޮތީ ނިމިފައި ކުރީގަ މި ބައިތައް މި

ނުޑމެން ކޮމެންޓެއް ނެތް. ެއ  އެްއވައްތަރޭ. ީމގެ ނެތެއް ޫނންތޯ ކޮމެންޓެއް. ރަނގަޅުނޫްނތޯ؟ މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

 . 30ދުވަހު ވެސް ކޮމެންެޓއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ރަނގަޅު ނޫންތޯ. އާދެ! 

 

 ން:އިްއެވވު އިދާރީ މޭޒުން

ފިޔަވައި ެއއްެވްސ ލަތު ކުރާ ހާވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާން 31ނޫނުގެ މި ގާ ހޯދުން. ހޯދާ ފަރާތުގެ ރުހުންޚިދުމަތް -30

ލިޔުމުން ރުހުން  -ށ(އެކުގަެއވެ. ) ހޯދާ ފަރާތުގެ ރުހުމާތެއް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ޚިދުމަތްއްޙީ ޚިދުމަތަނަކުން ޞި

ން ހޯދަންޖެހޭ ލިޔުމުން ރުހު -ވެ. )ނ(ނެއެ ގަވާއިުދގަިއ ބަޔާންކުރަންވާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ހޯދަންޖެހޭ ހާލަތްތައް މި ގާ

ހޯދާ ލަތްތަކުގައި ޚިދުމަތްހާލަތުގައި ފިޔަަވއި އެހެން ހާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ  31ނޫނުގެ ގާއި މި ޔާލަތުގަހާ

ނަޑއެޅިގެ ރުހުން ެއ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އޭާނގެ  ބަލާނީ ،ވާނަމަ ކަމަށް ްނ އެ ިޚދުމަތަކަށް ދެކޮޅުނުހަދާފަރާތުން ކަ

ހަރުން ދަށުގެ އަ 18ލަތުގައި ފިޔަވަިއ، އުމުުރން ހާމާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާްނކުާރ  މި -ވެ. )ރ(އޮތްކަމުަގއެ 

ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުއްޖަީކ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް -ވެ. )ބ(އެކެ ދޭނީ، އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރި ކުދިންނަށް ރުހުން



  

ނަމަ، އެ ކުއްަޖކަށް އެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ،  އުމުރުގެ ުކއްެޖއް ކަމުަގިއވާައހަރާ ދެމެދުގެ  18އަހަރާއި  16އުމުރުން 

ޞިއްޙީ  -ދެން )ޅ( ވެ.ކަމަށް ހޯދުމަށްފަހުގައެ އެ ންެއ ުކއްޖާގެ ރުހު  ،އެ ުކއްޖާގެ ބެލެިނވެރިާޔގެ އިތުރުން

  ...ޚިދުމަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަނީ.  ތެޭރގަިއ ިއންވޯލްވާ ގޮތަށް އެވެސް އޭގެ އެ ކުއްޖާ ،ފުާޅވެ ދަނީ މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށް. އިުތރަށް އެ

 ،ޖީ.ސީ ެއޑްވާންްސ ލެވަލް ،ައހަރު ގެންނަންޖެހޭ ގޮތަކީ ިމސާލަކަށް ެއޑްވާންްސ ލެވަލް  16އެހެންވީމާ، ރަނގަޅު. 

ހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބެ އެ ުކއްޖާގެ ެވސް ހުންނާނެ ފުދޭވަރަކަށް މިކަމާ .ކުއްޖެއް ސްކޫލު ނިންމާފައި ހުރިނޫނީ 

 ސޭެއއް  . އެހެންވީމާ، އޭނަގެރޭ ކުދީންނަށް ހުންނާނީ ލިބިފަދޭތެ އަހަރާ 18އަހަރުން  16ލިބިފައި ދޯ ހުންނާނީ. 

އޭަނގެ ުހއްދަ ެވސް އޮންނަންޖެހޭނެ.  (ކުެރއްވުންމެންބަރުން މަޝްވަރާހޯދާލުން މައްަސލައެއް ނެތް. ) އި ވެސް ީމގަ

އަހަުރގެ ެތރޭގަިއ އޭަނގެ ހުއްަދއެްއ  18އަހަރާއި  16ވަނީ. އެހެންވީމާ،  ށް މިއަހަރު ވީމަ ބޮުޑ މީހަކަ  18

  (ކުރެއްވުންމެންބަރުން މަޝްވަރާ)ކުރެވޭނީ. ގެ ހުއްދައެއް ލިބުނީމަ އެ ޑީލްއަދި މައިންބަފަިއން ،އޮވެަފއި

އެހެންވިޔަްސ  .ވެދާނެޭބނުން ވެސް ކުރަން ެވސް މައިންބަފައިން ބޭނުންވެދާނެ. އެކަހަލަ ކަމެއްބޯޓު އެ ،މިސާލަކަށް

 ހަރާއަ 16އަހަރާއި  18އެކަން ކުެރވޭނީ.  ިވލިންގައިވެސް  ޖާ ކުރެްނވެްސ އަހާފައި އޭނަގެވެސް އެ ކުއް

ނުޑ އެ  .ދެއްކޭނެބޭފުޅުންނާ އިތުރަށް ވާހަކަ  ދޭތެރޭގައި. މި އެްއޗެހި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަދި މިނިސްޓްީރގެ އީ އަުޅގަ

ބަލަނީ، އަޅުަގނޑުމެން މި  ައޅުަގނޑުމެން މި .އޯކޭ ށް. )މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(ގެންނާނަން ކޮމިޓީއަ

. ކޮބައިތޯ ެއ އްަކއިލާފަދަހެއްދެވި ބޭފުޅުންނާ ވެސް ވާަހކަ ށް ގޮެތއް ނިންމާނީ މިނިސްޓްރީން މި ގާނޫނުއަމާއްދާ

މި ވާހަކަ  ދެން !)ޅ( އަށް ަވޑަިއގަންނަވާ (. )މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުންޖެހުނު ސަބަބަކީގެންނަންމީހުން މި 

 ހޯދާނީ ޖުވެއިނަލް ކޯޓުން. . ދެން ލަފާނީ މިނިސްޓްރީ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުަގއިއަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ޙީހޯދާ ފަރާތުގެ ރުހުން ހޯދުމަކީ ޞިއްރުކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން ޚިދުމަތްޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ފޯ -)ޅ(

 އެ  ރުހުން ކަމަށް ބުނެފައި ހޯދާ ފަރާތުން ދޭޓަަކއި ޚިދުމަތް މާއްދާގެ ބޭނުމަށް މި -ވެ. )ކ(ފަރާތުގެ ޒިންމާެއކެ

ނަޑއެޅޭ ވަިކ ޞިްއޙީ ޚިދުމަތެއް ލިބުމަށް، އެ ިޚދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ނުވަތަ އޭާނގެ ފަރާތުން ެއ  ވަނީ، ކަ

 ން ދެވޭމަތީ ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެ 29ނޫނުގެ ގާ ގޮތުން ބާރުލިބިގެންވާ ފަރާތަކުން، މި ނޫނީގާރުހުން ދިނުމަށް 

އަންނަނިވި  ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްވަނަ މާއްދާ.  31 . ދޭ ރުހުމަށެވެ މަޢުލޫމާތު އެނގިހުރެ

ރުހުން ދިނުމަށް  -1. ޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިާދނޭލަތްތަކުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަްތ ހޯދާ ފަރާތުގެ ރުހުމާ ނުލައި ޞިއްހާ



  

ނޑައަޅާަފިއާވ އޭާނގެ ފަރާތުން ރުހުން ލަތު ތަންނުދޭ ހިނދެއްގައިހާހޯދާ ފަރާތުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަ

ނާެގ ދެއްގައި އޭލަތު ތަްނނުދޭ ހިނހާހޯދާ ފަރާތުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ރުހުން -2ން. ފަރާތަކުން ރުހުން ދިނު

ނޑަައޅާފައިުނވާ ފަރާތުން ރުހުން ުނވަތަ  ،ޔަކުޫނނީ ބަލަދުވެރިއޭނާގެ ގާލަތެްއގައި ހާދިނުމަށް ލިޔުމުން މީހަކު ކަ

ނޫނަކުން ގާޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ހޯދާ ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތި ޞިއްޙީޚިދުމަތް -3. ދިނުންރުހުންޔަކު ބެލެނިވެރި

މު ޞިއްޙަތަށް އާއްނަމަ،  ހޯދާ ފަރާތަށް އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދީފި ޚިދުމަތް -4. ންނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކުން ބާރުިލބު

ން. ފެނުބެހޭ މުއައްސަސާެގ އިސްވެރިާޔއަށް  މު ޞިއްޙަތު ރައްާކތެރިކުރުމާއާއްކަމަށް  ނުރައްކަލެއް ކުރިމަިތވެދާނެ

ފަދަ  ނުކުރެވޭނެނުވަަތ ރަނގަޅު ،މަށްކަ ވެދާނެއޭނާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ،ނަމަ ފަރުވާދިނުން ލަސްވެއްޖެ -5

( ވަނަ ނަންބަރު 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) -ން. )ށ(ފެނުފަރުވާދޭ ފަރާތަށް ކަމަށް  ޞިއްޙީ ބޮޑު ެގއްލުމެއް ލިބިދާނެ

މި މާއްދާގެ  ލުތަާކއިސޫލަތްތަކުަގއި ުރހުން ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުހާ( ވަނަ ނަންބަރުަގިއ ބަޔާންކުރާ 2އަދި )

ން ލަތްތަކުަގއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނު ހާ( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ 5( ވަނަ ނަންބަުރ އަދި )4ގެ ) )ހ(

ރިސާރްޗ މެޑިކަލް  -32. ނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެގާ މި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތައް

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްޭދ  -ން. )ހ(ދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުޚި ކްލިނިކަލް ޓްަރޔަލެްއގެ ގޮތުަގއި ިޞއްޙީ ނުވަތަ

ނަމަ،  ދޭން އެދޭލެްއގެ ގޮުތަގއި ޚިދުމަތްޔަނުވަތަ ކްލިނިކަލް ޓްރަ ގެ ބޭނުމަށްރިސާރޗްމެޑިކަލް ކުން ތަނައެްއވެސް 

ނމަތީ އެކަން ކުރަންވާީނ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ ޑައަޅާ އުސޫލުތަާކ ން މިނިސްޓްރީން ކަ

ުކން ފޯރުކޮށްދޭ އެއްވެްސ ތަނަޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެްއވެސް  -މަތީންނެވެ. )ށ( އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ

އެ ޚިދުމަތެއް  ،ނަމަ ވާ ލެްއގެ ގޮުތގައި ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ޔަރިސާރްޗ ނުވަތަ ކްލިނިކަލް ޓްރަމެޑިކަލް  ،ޚިދުމަތަކީ

ަކމަށް އެ ފަރާތުގެ ރުހުން  މަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގައި، އެޚިދު، ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާގުޅޭ ޞިއްޙީ އަދި ޢިލްމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި -އްޙީ އަިދ ޢިލްމީ ދިރާސާ. )ހ(. ޞިހޯދަންވާނެއެވެ

ނޑަައޅާފަގާމި  ،ދިރާސާތައް ކުރަންވާނީ އެކަމަށް ހުއްދަ  ،ންމަތީ ިއވާ ގޮތުގެ ނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގައި ކަ

ކުރާ ޞިއްޙީ އަިދ  ދިވެހިރާްއޖޭގައި -. )ށ(ންނެވެމަތީ ލުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ ސޫހޯދުމަށްފަހު، އެ ގަވާއިދުަގއިާވ އު

 ންާވނެއެވެ. ލައިކޮމިޓީއެއް ެއކުލަވަ  ބެހޭ ޢިލްމީ ދިރާސާތަކުގެ ސުލޫކު ެބލުމަށް މިނިސްޓްރީގައި ކަމާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ގައި އެބަ އޮތޭ )ށ( އަށް ވަނަ މާއްދާ 33 .. މިހާރު ބުނަންެއއް ނެތް. ކޮމިޓީއެއް ބާއްވަންޖެހޭނެއެހެންވީމާ، މައްސަލަ

ކީ. ެއ އިނޭގތޯ. މިހާރު އޮވޭ ސަބް ކޮމިޓީއެއް. އެހެންވީމާ، ެއއީ މަްއސަލައެއް ނޫން އެއީ  އިޞްލާޙެއް އެބަ އޮތޭ

ކުެރވޭނެ. މިހާރުވެސް އޮވޭ މިިނސްޓްރީގެ ަކއުންސިލްގެ ދަުށން ހެދިފައި އޮންނަ ސަބް ޗުހުންނަ އެއްޗެހިތައް މާ

 ކޮމިޓީއެއް. އާ ެއްއޗެއް ހަދާ ވަހަކަެއއް ނޫން ެއއީކީ. އެހެންވީމާ، މައްސަަލއެއް ނޫން ެއީއކީ. 



  

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ންވީތޯ؟އެޑޮޕްުޓކުރަ؟ އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ބައިންަދންވީތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކިޔުްއވާ. 34)މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ގޮތަށް.  މިހާރު އެ އޮތް

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަނަކުން ލިބެންހުރި އެންމެހައި ފަރުވާ  -)ހ(ގެ 34 .ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް

ވަނަ  29ނޫުނގެ ގާމި . )ށ( ންމެ ފުރިހަމަ ގޮުތަގިއ ލިބިގަތުމުެގ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެެއވެއޭެގ އެ

 . ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ ބަލިމީހަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ މަޢުލޫމާތު ން ފުރިހަމައަށްމަތީ ގޮތުގެ މާއްދާގަިއވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރެވިަފއި ކުޓު މިހާރު ެއ އޮތީ ހައިލައިޓު . އެ ކޮމެންނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކޮމެންޓެއް ެއބައޮތް)ބ( އަށް މި މިހާރު

ެއ މީހެއްެގ ރުުހމަކާ ނުލައި ނުކުެރވޭނެ. އެމީހެއްެގ ކޮންސެންެޓއް ނެތި  މެންބަރުން މަޝްަވރާކުރެްއވުން() އިނގޭތޯ.

ްއކަލަ ލައިފް ތްރެޓްނިްނގ ަކމެއް ެވއްޖެްއޔާ އޮންނާެނ ނުކުރެވޭނެ. އެކަމަުކ އޭނަ ަމރުވާ ކަހަލަ، މިދެންނެވީ އެ

މި ހޮސްޕިޓަލުތަކުަގއި އޮންނަ ރޫޓިްނ  މެންބަރުން މަޝްވަރާކުެރއްވުން()އިޚްތިޔާރު. އާނ! ޮޑކްޓަރަްށ އޮންނާނެ. 

ހަމަ އިނގޭ.  ކަމެއް މިއީ އިނގޭތޯ. މިއީ ަހމަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮންނަ، ިމހާރުވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތައް މިއީ

އަށް  34ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި. ިއންޓަރނޭޝަނަލް ހޮސްޕިޓަލުތަކުަގއި ވެސް މިއަށް ޢަމަލު؛ އެހެންވީމާ، 

 ވަަޑއިގަންަނވާ. 

 

 ވުން:ވާހަކަެދއްކެ މޭޒުން  އިދާރީ

އި ލިބިގަތުމުެގ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަނަކުން ލިބެންހުރި އެންމެހައި ފަރުވާ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަ

ވަނަ މާއްދާަގއިާވ ގޮތުގެ މަތީން ފުރިހަމަ  29މި ގާނޫނުގެ  -ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންެވއެވެ. )ށ(

ވަނަ ާމއްދާަގިއ  31މި ގާޫނނުގެ  -މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ޙައްުޤ ކޮންމެ ބަލިމީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއވެ. )ނ(

 މަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ނުހޯދާ...ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތައް ފިޔަަވއި ޚިދު

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސްކްރީނެއް ނުފެނޭ. ސްކްރީން... 

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން:

. . ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް ނުހޯދާ ދޫކޮށްލުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ 35، 34

ބައްޔަކާ ގުޭޅގޮތުން އިތުރު ޑޮކްޓަެރއްގެ ުނވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިެއއްގެ ލަފާޯހދުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ  -)ރ(

އެ މީހެއްގެ ިޞއްޙީ ފަރުާވާއ  -މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެެއވެ. )ބ( އަށް އިޞްލާޙު ައިއއްަސ އެ އޮތީ ދޯ. )ބ(

ަޙއްުޤ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެެއވެ.  ގުޅުންހުރި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ބަިއވެިރވުމުގެ

 އޭގެ ބަދަލުަގއި އެ އޮތީ އޭތި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ އޮންނަންޖެހޭނެ. އެއީ ހަމަ މި ދެންނެވީ އޭނަގެ އޯން ރައިޓެއް ެއއީ. )މެންބަރުން މަޝްވަރާކުެރއްވުން( މިހާރު 

އަްށ 35ނުވާީނއޭ. ލާފައި މި ކޮމެންޓުތަކާ ެއއްކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް އަެނއްކާ ފޮސް ނިންމައިމީތި މިގޮތަށް ގޮ

  ވަަޑއިގަންަނވާ!

 

 ވުން:މޭޒުން ވާހަކަެދއްކެ  އިދާރީ

ާދގަިއ ވަނަ މާއް 34މި ގާނޫނުގެ  -ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 35ވަނަ މާއްދާ.  35ދޭ ފަރާތުގެ ިޒންމާ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް

ށަވަރުކުރުަމކީ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ަޙއްޤުތައް ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިދޭކަން ކަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެންމެހައި

ށް ހާލަތަ ،ވާނަމަ ދޭނީ އެހެން ފަރާތަކުން ކަމަށްޒިންމާއެެކވެ. )ށ( ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ރުހުން

. )ނ( ހޯދާ ފަރާތާ މަޝްވަރާކުރަްނވާނެެއވެ މަތްޚިދު ،ދޭ ފަރާތުންރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ރުހުންދިނުމުގެ ކުރިން ޚިދުމަތް

ގެ ގާނޫނީ ހަިއސިްއޔަތު ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތުެގ ދިނުމުދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ރުުހންވަނަ މާއް  30މި ގާނޫނުެގ 

ވަނަ މާއްދާގައި  29މި ގާނޫނުގެ  ،ފަރާތުން އޮޅުންފިލާ ކަމަށް ވާނަމަ ނެތް ހާލަތެއްގައި ވެސް އެ ކިބަިއގައި

. )ރ( އެ ޚިދުމަތް ލިބިގަން ފަރާތުގެ ރާތުން އޭނާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެދޭ ފަފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތްންކޮށްބަޔާ

ނުެވވޭ ގޮުތން އޭނައަށް ބަިއވެރި ޞިއްޙީ ފަރުާވއާ ގުޅުންހުރި ނިންމުމެއް ނިންމުމުގައި އޭނާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ހުރި

ކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ޞިއްޙަތަށް އިތުރު ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ކަމަށް އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރު ،ކަމަށް ވާނަމަ

ހޯދާ ކޮށްފަިއާވ މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތްަވނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާން 29ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު މި ގާނޫނުގެ  ،ވާނަމަ

ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ދޭ ޚިދުމަތަކީ  . )ބ( ޚިދުމަތްންާވ ވަގުުތގައި ފޯރުކޮށްދޭންވާެނއެވެފަރާތަށް އެންމެ އެކަށީގެ



  

ނޑުތަކާ  އެންމެ އެކަީށގެންވާ ޚިދުމަތެއްކަްނ  ސާބިތު ހެކިތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އިޤައުމީ އަދި ފަންނީ މިންގަ

މި  -ދިނުން. )ހ(ފަރާތުގެ ރުހުމާ ނުލާ ިޚދުމަތް ހޯދާޚިދުމަތް -36. ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ކަށަވަރުުކރަންވާނެެއވެ

އިޞްލާޙު އެނގޭ. ގާނޫނަކުން ބާރުލިބިެގން ނުވަތަ އެނޫންެވސް ހާލަތެއްަގއި މީހެްއގެ ރުހުމާ ނުލާ  އެބަ އޮތްއެްއޗަށް 

ތަަނކުން  ގަިޑއިުރގެ ތެޭރގައި އެ 24އެކަން  ،ނަމަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ަތނެއްަގއި އޭނާ ެއޑްމިޓުކުެރވިްއޖެ

އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ،ޭޖގަިއ ަވީޒފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީައކު ނަމަ މީހަކީ ރާއް އިލާއަށް ުނވަަތ އެއެ މީހެއްެގ ޢާ

 . ށް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެެއވެތަނަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަމަ ރަނގަޅު. ެއ  ކަެމްއ އެއީ. ރަނގަޅު އީ. ޕޮލިސް ސަރވިްސއަށް އެްނގުންަކމެއް އެ އިތުރަށް ރަނގަޅު ނުވަތަ،

 އާދެ! ދެން )ށ(އަށް ވަަޑިއަގންނަވާ.  މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(ގަޅު. )އިޞްލާޙު ހަމަ ރަނ

 

 ވުން:މޭޒުން ވާހަކަެދއްކެ  އިދާރީ

ނަމަ، ނެތް  މީހާއަކީ ކާކުކަން ދެނެަގނެވޭ ގޮތެއްށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ބަލިމި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮ

 މޯލްޑިވްސް އިކަންކަން ބަލަހައްޓާ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއަށާއިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

 . ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންަގންވާނެެއވެ

 

 )މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްުވން(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޭނެއެއްނު. ތަނަކަށް ުގޅަން އެނގެންޖެ އެ ،މީހެއް ވެއްޖެއްޔާ އޭނާއަްށ އެނގޭނެ ން ދެނެގަެނވޭ ކާކުކަ ،ނއުހޫ

އޮތީ ނޭނގޭ މީހަުކ  ެއއީ ތިރީަގިއ އެ .ގުޅަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު އެނުގނަސް ވެސް ޕޮލިހަށް ވެްސ އެނގިދާނެ

ނެ ޕޮލިހަށް. )މެންބަރުން ވެއްެޖއްޔާ. އެއީ ކާުކކަން ނޭނގޭ މީހެއް ެވއްޖެްއޔާ ކޮންމެހެންވެސް އަްނގަންޖެހޭ

އެ ބުނާހެން ވީހާެވސް އަވަހަކަްށ، ވީާހވެްސ  ؛ރު ނޫނިއްާޔ ވަކި( ފުރަތަމަ ހައެއްކަ ގަިޑއިމަޝްވަރާކުރެްއވުން

ތަނުގައި ހަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް  ތަނުގައި ޖަހާ މި އް ނުކުޭރ ދޯ؟ އެހެންވީމާ، އެޑިފައިނެ އަވަހަކަށް 

 ެރއްވުން( )މެންަބރުން މަޝްވަރާކުވީހާވެްސ ައވަހަކަށް.  . ޕޮލިހަށް އިންފޯމްކުރަންޖެހޭނެކަންއަންގަންޖެހޭނެކަން

)މެންބަރުން މީހަކު. އެހެންވެއްޖެއްޔާ ވަގުތުން އަްނގަންޖެހޭނެ ދޯ؟ މިހާރު މިއީ އެއީ ކާކުކަްނ ނޭނގޭ 

 )ނ(އަށް.  )ނ(އަށް ދޭ ޝިފާ.، )ނ(އަށް ދޭ. )ނ(އަށް .ކުިރއަށްމަޝްވަރާކުރެްއވުން( 



  

 

 )މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްުވން(

 

 ވުން:މޭޒުން ވާހަކަެދއްކެ  އިދާރީ

 ،ނަމަ މި މާއްދާގެ )ހ(ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ހާލަތެްއގައި މީހަުކ ޞިއްޙީ ފަުރވާދޭ ތަނަކަށް ގެެނވިއްޖެ -)ނ(

 ޢަމަލުކުރާނީ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ަބއިތައް އަންނާނީ އިނގޭ މިހާރު މި އެއްޗެއް ނުލެވޭނެ. މި ގާނޫނަކަށް ނުލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ގަާވއިުދގައި އެ

މިތައް މިނެޓު ތެރޭގަިއ  ،އްޔާ މިތައް ަގޑިއިުރގެ ތެރޭަގއިުދގައި މިކަހަލަ މީހެއް އަިއއްސި ގާނޫނުަގއި ނުލެވޭނެ. ަގވާއި

)މެންބަރުން  އޮތީ. )ށ(ގައި މިީއ އިމީޑިއޭޓު. އިމީިޑއޭޓުކަމެއް މިއީ މި ކަމެއް. އަންގަންޖެހޭނޭ. މިއީ އިމީޑިޭއޓު

ުބިނ  ދާނެ. މިސާލަކަށް އަނާާރ އެމީހާ ކުޑައިުރކޮެޅއްަގއި އޮވެ އިުރގަިއ އެިޑއިރުވާ ގަ 24މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ީމގަިއ 

ކުަޑއިރުކޮަޅކުެއއްނު އޮންނާނީ. އަނެްއާކ  ތަނުަގއި؟ ނޯންނާނެއްނު. ގަިޑއިރު އެ 24މީހާވެސް އޭނަ އޮންނާނެތަ 

 24ދޯ. އެހެންވީމާ،  ފޮނުވާލަފާނެަގިޑއިރު ނުބާްއވާ ހަމަ  24ވެސް ހަމަ  އެކްިސޑެންޓެްއވެގެން ގެންދާ މީހަކު

)މެންބަރުން މަޝްވަރާކުެރއްވުން( )ނ( ފަހުން އިންފޯމުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟  މަ އޭނަ ދާއި އޮތީގަިޑއިރު ދީފަ

. ލާނީކިޔާފައި ނިންމައި ގެ )ނ(36ލާނީ. އި ނިންމައިލާނީ. )ނ( ކިޔާފައި ނިންމައި)ނ( ކިާޔފަ ކިޔާ! )ނ( ކިޔާ!

  !މިހާރު، )ނ( ކިޔާ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 ... )ނ( މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ަބޔާންކުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަސްުލގަިއ މިހާރު މިއަދު  ނޑު މި މާއްދާގެ )ނ(އަށް  ،ވެސް ޖަހައިފި. އެހެންކަމުން 12މިހާރު އަޅުގަ އަޅުގަ

މިހާރު )މެންބަރުން މަޝްވަރާކުެރއްވުން( ހަދަނީ.  ގޮތަށް މި ލާނިންމައިފަހުގައި މިއަުދގެ މި ަބއްދަލުވުން 

ނޑުމެންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ  އެހެންވީމާ، އަސްލުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދިދާނެ ގޮތެއް އެބައޮތް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުރަށް ވާހަކަދެއްކިދާނެ،ބެހޭ ބޭފުޅުން ގެނެސްގެން އަ ކަމާ  ،ށް އެްނގުންތޯކުއްލިައކަ ،ކިހިނެއްތޯ  ޅުގަ

ނޑުމެން އެ ،ތެރޭގައިތޯ  ގަިޑއިރު 2 ަގއިތޯ،ތެރޭ ގަިޑއިރު 1 ،ަގޑިއިުރތޯ 12 ،ގަިޑއިރުތޯ 24 މީހުންނާ  ައޅުގަ



  

ނޑު  ގެނެއްިސއްޔާވާހަކަދަްއކާފައި ގޮތެއް ނިްނމަމާ ހިނގާ. އަސްލުަގއި ެއއީ ކާުކކަން ނޭނގޭ މީހަުކ  އަުޅގަ

ގަބޫުލކުރެޭވ ގޮުތަގއި.  ،ތަަނށް އިންފޯމުކުރަންޖެހޭނެ އެ ،ީލ އަްނގަންޖެހޭނެމީހާ އިމީޑިއޭޓް ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އެ

ަވގުތުން އަްނގަންޖެހޭނެ. ވަގުތުން އަންގަންޖެހޭނެ.  )މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްުވން( ވަގުތުން ހަމަ ޕޮލިހަށް އަންގާ.

ހަމައިން ނިންމައިލާނީ މިއަދު. ކިޔުްއވާ އާ 36ހިސާބުން  ލާފައި މިމިގޮތަށް ބާްއވާފަިއ، )ނ( ނިންމައި، އެހެންވީމާ

36. 

 

 ވުން:މޭޒުން ވާހަކަެދއްކެ  އިދާރީ

ނަމަ  މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގަިއ މީހަކު ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަނަކަށް ގެނެވިއްޖެ

ނަޑކަށް ިޞއްީޙ ޚިދުމަޢަމަލުކުރާ ތްދޭ ތަންތަނުން ނެ ގޮތުެގ އުޫސލު މިނިސްޓްރީން ގަބޫލުުކރާ މިންގަ

 . ެނއެވެއިމުކުރަންވާޤާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިއަދުގެ އެޖެންޑާގަ  ސަރވިސަސް ބިލު  ިއާވ ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ހެލްތުމިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިީޓަގއި އަދިވެސް ަވގުތަށް ނިންމައި ދިރާސާކުރުމުގެ މަަސއްކަތް މި   އެަބއޮތް ނުނިމި ލާނީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ުކރިން ފަށަމުން . އޭގެއޮތް ދެ ބިލެއް، ތިން ބިލެއް އިލާއާ ދަންނަވާލިހެން، ދަންނަވާލިހެން ޢާތެެރއިން އަުޅގަ

ބިލު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ،  3މި  ،ކުޅިވަުރގެ ބިލާ އި ޚާއްޞަ އެހީައށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ބިލާ އި،ބެހޭ ބިލާ

ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުްނ  ނެޓު އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރިއަށް ެގންދާނެބޭފުޅުންނަށް ފަސްވަރަކަށް މި

 ލް، ބާރީ. ވާހަކަދަްއކާލަން ަވގުތުކޮެޅއް ައރުވާނަން. ފައިޞަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް 

ލުތަކުގެ ތެެރއިން މަސަްއކަްތ ހުރި ބި ށަހަޅަން ނުނިމިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ހަމަ ހު

ނޑުމެްނނަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  ެއންމެ ަގއިޖުލައި  21ޓާއިރު ފައް ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ހެން ދެން މި ެގންދަން. އެގޮތަކަށް ކުިރއަށް  ވެސް ޮކންމެވެސް މިއީ ންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމުގެ ބިލު.މީހު

ައޅުަގނޑަށް  ،. ދެންގިނަ ސުވާލުަތއް ވެސް އާދޭ ގިނަ ފަރާްތތަކުން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ަވރަށް ވަރަށް ،ދެންނެވީ

ނޑުމެންގެ ހުރިާހ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަ ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާ ިމ  ހީވަނީ އަުޅގަ

ކަމެއްކަން އަތޮޅުތަުކގެ ތެރޭަގޔާއި މާޭލގައި ެވސް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަަތާކ ކަންތައްތަުކގައި ިމއީ ކިހާަވރެއްގެ 

ނޑުމެން ނިމުމެއް ގެންނަން. އެއީ ވަރަށް އެްއޗެހި. އެހެންވީމާ، މި ކަ ނޑަށް ހީވަނީ އެބަ ޖެހޭހެން އަޅުގަ މަށް އަޅުގަ



  

ނޑަކަށް  ނޑުމެންގެ އަތުަގއި އޮންނަތާ.  14ދިގު، ގާްތގަ ަމސްވަރު ެވގެން މި ދަނީ މި ބިލަށް މިހާރު އަޅުގަ

 އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައް ހަމަ އަޅުަގނޑު ހައިަލއިޓުކޮށްލީ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ބާރީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑުމެން ކޮންމެ ވެސް ަވރަކަށް ޝެިޑއުލްކޮށްގެން ަނމަވެސް ޞިއްީޙ ޚިދުމަތް  އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން، އަުޅގަ

 ަބއްދަލުވުންތަެކއް ބާްއވާލަން.  ދިނުމާ ބެހޭ ބިލު ނިންމާލުމަށް ތަންކޮޅެއް ަކއިރިަކއިރީަގއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަނާރާ.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، ައޅުަގނުޑ ވެސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެ މި ބާރީ އެ ވިދާޅުިވ ފަދައިން، ިޞއްީޙ 

ބިލު، މީތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައވަްސ ފުރުޞަތެއްަގއި ނިންމާލެވިްއޖެއްޔާ ެއއީ ހަމަ ކޮމިޓީެގ  ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ

ދެއްތޯ މަސައްކަތަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް. ދެން މީެގއިތުރުން މި ފައިޞަލް ވެސް އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިްނ 

އޭތި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ބޮުޑުކރުން. 

ވަރަށް ގިނަ އެފަދަ ފަރާތްތަުކންނާއި ޢާއިލާތަކުން ހަމަ ޝަކުާވއެްއގެ ގޮތުަގއި އެބަ ލިބޭ. ދެން އެ ބޭފުޅުން ވަރަްށ 

ނުޑގެ މަޤްޞަދަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަދި ސަރުކާރުްނ ދޭ އެްއޗެްއގެ ގޮތުގަ  އި އުއްމީދުކުަރއްވާ ެދއްތޯ. ދެްނ އަުޅގަ

ނޑު ެއ ހުށަހަޅާފަިއ  ނޑުމެން؛ މިހާރު ައޅުގަ ވިޔަްސ، ެއ ބޭފުޅުންނަށް ލުއިތަކެްއ ލިބިގެންދިއުން. ދެން އަުޅގަ

ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ުދވަސް މި ވަނީ. އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް އުއްމީދުކުަރްއވަިއގެްނ ހަމަ ކޮންމެ މަހަކުހެން 

ނޑުމެން ގުޅާފައި އަހާނެ، ކިހިނެއްތޯ މިހާރު ދަ ނީ. ދެން އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ބުނަމުންދަނީ އަޅުގަ

މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމޭ. ކޮްނމެ ދައުރެއްަގއި ވެސް ެދވޭ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ސުވާލުކުރަމޭ ކަމާ ބެހޭ 

ުތން މާލޭގައި ލިބޭ މިްނވަރަށް ފަރާތްތައް ގެނެސް. ދެން އެ ބޭފުޅުން އަސްލު ވާ ގޮތަކީ، ރާއްޖެ އުފެދިފައި އޮންނަ ގޮ

ވެސް އަތޮޅުތަަކކުން ނުލިބޭ ޚިދުމަތެއް. ދެން އާއްމުކޮށް ހަމަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ މަންމަ ނޫނީ 

ބައްޕަ ހަމަ ބަލަން ހުސްވެ މި ހުންނަނީ. ވަރަށް ހާލުގައި އުޅެނީ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެކަން ހަމަ ވަރަްށ 



  

އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެހެން ވަރަށް ފަހުން މެޑަމް ފާތުން ވެސް ޒިޔާރަތްކުރެްއވި ދެއްތޯ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ރަނގަޅަށް

ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެހީުވމަށް. އެގޮތުން، ހަމަ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ަހމަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ 

ރާތްތަކުން އުޅޭ ހާލު. ހަމަ އާއްމުކޮށް ގިނަ ފާހަގަކުރެްއވިފައިހެން އޮންާނނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަ

ފަރާތްތަކުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފެނޭ މި ބިލު ތަންކޮޅެއް އަަވސް ގޮތަކަށް ނިންމުމުެގ 

ނުޑމެން ކުރިއަށްދާން. މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެ އޮީތ މި ދައުރުގެ ނިމުމަކާ  ކަންތައްތަަކއިގެން އަުޅގަ

 ންމެ ފަހު ޑޭޓެއް ދީފައި އޮތީ މި ބިލު ނިންމުމަށް އިނގޭތޯ. ޝުކުރިްއޔާ.ހަމައަކަށްހެން އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު ނާޡިމަށް، އެއަށްަފހުގައި ޖަމީލަށް ފުރުޞަތު ދީފައި ރިފާޢު. ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް އެންމެ ފުރުޞަތެއް 

 ނާިޡމް.އަޅުަގނޑު ދޭނީ އިނގޭތޯ. ެއީއ ވަގުތު ނެތުމާ ެއއްކޮށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމްމުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ވެސް ފާހަގަ މި ކޮށްލަނީ ފައިޞަލް ނަސީމް އެދުނުއެދުމަށް. އަނާރާ އެ ވިދާޅުިވ 

ނުޑ ހަމަ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮުތގަިއ ފާ ހަގަކޮށްލަން، ހުށަހަޅާލަންވެގެން. އެންެމ ގޮތަށް، ނުުކޅެދުންތެރިކަމުގެ ިބލު އަުޅގަ

ފުރަތަމަ ނިންމާ ބިލެއްގެ ޮގތުގައި މި ކޮމިޓީން ހިނގަާމހޭ އެ ބިލު ނަަގިއގެން ކުިރއަށްގެންދަން. އެއީ އެންމެ 

ނުޑ އެ ގޮތަށް ހުށަހަޅާލަން.  ފުރަތަމަ މި ކޮމިޓީއަށް އައި ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި އެ ބިލު ެއ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދެން އެންމެ އަވަހަށް، އެްނމެ ބުރަކޮށް، އެންމެ ރަނަގޅަށް މަސައްކަތްކޮްށގެން ނިްނމާލެވޭ ބިލެއްގެ ގޮުތގައި 

 ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ކުދިންނަްށ ދޭ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރުމުގެ ބިުލ ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖަމީލް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ރާގެދާއި ގެމަނަފުށީ

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. ހަގީގަުތގައި ދެން ބިލެއް ޫނން ދެއްތޯ ހުށަހަޅައިގެން އުެޅނީ. ބިލެއްގެ ނުކުާތއެއް. 

ގެްނ ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ކަމާ ގުޅި 5000ނުކުތާގައި މި އޮންނަނީ ކުީދންނަށް 

އެންސްޕާާއއި މިހެންގޮސް ވަރަށް ގިނަ ސަރުކާުރގެ އެިކއެކި މުއަްއސަސާތަކާ މީގައި އެަތއް ދުވަހެްއަގިއ 

ބައްދަލުވުންތަެކއް ާބއްަވއިފިން. އެ ބޭފުޅުްނގެ ވެސް ވިސްުނންފުޅު ހުރީ ރައްޔިތުން މަޖިީލހުން މި ފަހަރު ފާސްކުރި 



  

ލެން ނެތް ކަމަށް. އަދި އޭެގއިތުރަށް ސަުރކާރުން ވެސް މިހާރު އަންނަީނ ބަޖެޓުގައި އެފަދަ ބުރަެއއް ަސރުކާރަށް އުފު

އިންޝުއަރެންސް ސްކީެމއްގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އިނާޔަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް ޓަަކއި، 

ނޑުމެން ހަމަ ދުވާލަކު ކަންތައްތަެކއް ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަމުން މި އަންނަނީ. އެހެންވީ މާ، ައޅުގަ

ނޑުމެން ވެސް އެބަ ޖެހޭ ޒިންމާދާރުވާން. މިހެން ޒިންމާދާރުވާ ވާހަކަ  2 ފަހަރު މި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އަމިއްލަ އަތުން ދެއްތޯ މި  މިލިއަން ރުފިާޔގެ ބެޖެްޓ ފާސްކުރީ. ފާސްކުރިއިުރ  24މި ދަންނަވަނީ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ  ނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ތަފުޞީލުކޮށް އެހެރީ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ކުރެވޭނީ ކޮން ކަމެއްކަން. ނުކުރެވޭނީ ކޮންކަމެްއކަން ަވރަށް ސާފުކޮށް. ދެން އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން ބައެއް 

ރުފިޔާ ދޭން، ނޫނިއްޔާ ހޮސްޕިޓަލުަގިއ  10000 ރުފިޔާ ޭދން، އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުންނަށް 5000މީހުންނަށް 

ރުފިޔާ ދޭން. މި އަދަދުތައް އިތުރުކުާރއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ  15000މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް 

ރި ތެރޭަގއި ސަރުކާރަށް އާްމދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ހުމަޖިލީހުގެ ކުރަން. ރައްޔިތުން  ރަނގަޅު ނިޔަތެްއަގއި މިކަން

ވެްސ  ގޮތުން ވާހަކަ ނޫން. އެކަމާ ބެހޭ ބިލުތަކުގެ މަސައްކަްތކުރާއިުރގައި ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު ވޯުޓދެއްވަނީކީ

ސަރުކާުރން ބިލުތައް ހުށަހަޅައިގެން  ؛އެކު އަޅުަގނޑުމެްނ ވާހަކަދައްކަންޏާ ނޫން. މިއީ ޒިންމާދާރުކަމާދައްކަވަީނކީ 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ މި އަންނަނީ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް.  އާމްދަނީ އިތުރުކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޫން. ބިލެއް ދެނީކީ ެއއްބާރުލުން  އިތުރުކުާރ ކަންތައްތަުކގައިޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުެރވޭެނ ގޮތެއް ނެތް. 

 ނ!އާ ،ބަރުން މި ބުނަނީނޫން. ހަމަ އިރުއަރާއިރަށް ބިލެއް ވައްދާފައި ބަެއއް މެންކީ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓުދެއްވަނީ 

ރުފިޔާ ދޭްނވިްއޔޭ. އުމުރުން ދުވަްސީވ  15000ރުފިާޔ.  10000އަޅުަގނޑުމެން ދޭންިވއްޔޭ ަރއްޔިތުންނަށް 

ނުޑމެން ވިސްނަން އެބަ އެކަމަކު ޒިންމާދާރުކަމާ އެކުރުފިޔާއަްށ ބަދަލުކުރަންވިްއޔޭ.  30000މީހުންނަށް  ޖެހޭ.  އަުޅގަ

ން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެެވން ނެތްކަން. ސަރުކާރުެގ އޮތް ބަޖެޓު ފައިއަޅުަގނޑުމެން އަތުން ހަދާ 

ސަުރކާރުްނ  ފެނޭ މުއައްސަސާަތކުން ެވސް އެ ބުނަނީ ސާފުކޮށް އެހެން. އެހެންވީމާ، އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  ޭދ، އެބަކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރަމުން ޅު ިބލެއް މިހާރު ޑްރާފްޓުރަނގަ މިހާރު މިއަށްވުރެ

ރުމަށް ޓަަކިއ އިންޝުއަރެންްސ ސްކީމެއްގެ ތެެރއިން ކަންތައްތައް ކު ،ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު އިނާަޔތްތައް ދީ

ނޑުެމން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  މުން އެބަމަސައްކަތްކުރަ ދޭ. އަދި ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަ

އިން ބަެއްއ ރުފިޔާ  10000އެ  ،ރުފިާޔ ދިންކަމުގައި ިވޔަސް 10000މި ދޭ އިނާޔަުތގެ އަދަދު  ފަރާތްތަކަށް

ުކރާ ފައިދާއެއް ވެސް އޮތީީކ  ނޫން. އެ ކުދިންނަށް އިލާތަކުން މި ޚަރަދުކުރަނީީކ ވެސް އެންމެ އެދެވޭ ގޮެތއްަގއެއްޢާ

އިލާެގ ޢާކުރަނީ  އިސާ ަނގަިއގެން އޭގެ ޭބނުން މިނޫން. ބައެއް ކުދިން ވަރަްށ ނިކަމެތި ހާލުގައި އުޅެނީ. ެއ ފަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ދޭ އިނާޔަތެްއ ކަމަްށ  އެހެން މީސްމީހުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ،ންނަށް އޭަގިއ އަސަރުކުރާނެ ގޮަތކަށްއެ ކުދީ ހަމަ ސީދާ ،ވަންޏާ އެ އިނާޔަަތކުން އެ ކުދިންނަށް



  

ނެ މުޖުތަމަޢަށް ނެރެވޭށް ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށް ވެގެން ކުދީންނަކީ މުޖުތަމަޢައެ  ،ދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނުކުޅެ

 ހާލަތަކަށް އައުމަށް ޓަަކއި ކުެރވޭ ޚަރަދަކަށް މިކަން ކުެރވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

. އެަކއްޗަކީ މަހިބަދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ަހމަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނީ ވާހަަކއެއް 2ޝުކުރިއްާޔ. 

އަދި  ،ހުށަހަޅާފައި އޮތް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުިޅވަރާ ބެހޭ ބިލު. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ސަބް ޮކމިޓީއެއް ނަގާަފއި

އަދާ ހަމައަށް މި އައީ. ދެން އެކަމުގެ ޒިންމާ ބޭއްވި މިއެންމެ ބައްދަލުވުމެއް ވެސް ނު މަވެސް ސަބް ކޮމިޓީގެ އެހެންނަ

ނޑު ޢަ އަޅުަގނޑު ވެސް ނަގަން ސަބް ކޮމިޓީގެ އްޔަންކޮށްަފިއ ހުރީމަ. އެހެންނަމަވެސް މުޤައްރިރެއް ގޮަތށް އަޅުގަ

 ޮގއްސަ ނުވެގެން ސަބް ޮކމިޓީ ނުބޭއްިވގެން ކޮށްފަިއ ހަމަ މީހުން ހަމަމަތިން އެޕްރޯޗު ފަހަރެްއގެ 2އަޅުަގނޑުމެން 

ނުޑ ސަބް ކޮމިޓީ ނުބޭްއވުނު ކަމުގަިއ ިވޔަސް މި މިނިސްްޓރީގެ ބޭފުޅުންނާ ނުރަސްީމ  ޔޫތު ،އޮތީ. ދެން އަުޅގަ

ޖީން އަޅުަގނޑަށް ދަންނަވާފައި އޮތީ ވަރަށް ބޮުޑ .ދައްކާެލވުނުިއރު އޭ ސިފައެްއގައި ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް މި ވާހަކަ

ދަލުތަކެއް ތިމަންނަމެން އެބަ ގެންނަމޭ. އެހެންވީމާ، ިއހަށް މަޑުޖައްސަވާލަދެްއވާށޭ ތިމަންމެން އެ ހުށަހެޅުން ބަ

ނުޑމެނަށް ވޭސްޓް އޮފް ޓައިމްއަކަށް ވެދާނެ އެ ކުާރ  ،މިކޮޅަށް ހުށަހަޅަންދެން. އެއީ އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ މުޅި ެއތި އެއްކޮށް ބަދަލުެވގެން ޖީްނ މުޅި އެތި އެއްކޮށް .މަސައްކަތް އަނެްއކާ. އޭ އަުޅގަ

އެއާއެީކަގއި . ދެން ހަމަެގއްލުން ޭއގައި ހަމަ ފާހަގަުކރޭ ގެއަިއއްސި ކަމަށް ވަންޏާ ަވރަށް ބޮޑު ަވގުތުތަކެއް 

ހެޅުްއވި އަނާރާ ެއ ހުށަ 2010/8ތަނަށް ަވތް ގާނޫނު ނަންބަރު  ަގއި މި 2014ޖުަލއި  21އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ 

ނޑު ވެސް ދަްނނަވާނީ މިހާތަނަށް މި ކޮމިޓީން އެ ވަރަށް ވަގުތު ހޭދަކުރި  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ އިޞްލާުޙ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް. ނުވަތަ ތަންކޮޅެއް ޯނންނާނޭ ބިލެއް ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރެވުނު އަދަދު ަޔއުމިއްާޔ  ކަމާ އަޅުގަ

ތުގައި މި ކޮމިޓީަގިއ ތިބި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި ޙަޤީޤަހުރި މަސައްކަތް.  ކޮށްފައި ބަލައިލީމަ އެނގޭނެ މި ކަމަށް

 އެއާެއކީ ަވރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ށް ނެންެގވި މަސައްކަެތއް. ހަމަސްކޮމެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ސީރިއަ

 ބެހޭ މުއައްސަސާަތކުން ުރކާރުެގ ކަމާ ގަިއ ނުވަތަ ސައޮތީ ބަޖެޓު ޖެހިފައި މިުފލުސްޓޮޕް އެކަމަކު މިހާރު ،ކުރެވިފައި 

ކަން މި ގޮތަށް މި ަވގުުތ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ެއ ދަންނަވާ ދެންނެވުމަށް. އެހެންވީާމ، ސަރުކާރުން އެ ގޮތަށް މި

ނޑުމެ ބުނެ އޮއްވާބުނެ ހަަމ  އެއަށް ،ކަމުގައި ވިޔަސް  ކިޔާފައި ބިލެއް ފާސްކޮށްލެވުނުޓަށްނަށް ޕާލިމެންޓުން ންއަުޅގަ

މި ަވގުތު ސަރުކާރަށް އޭތި ބުަރއެްއެގ ގޮތުަގއި ީދގެން ެއކަން  ަކމަށް ވަންޏާ، ގޮތަށް ނެތްއެ ދަނީއާމް

ނޑުމެންގެ ބޮލުަގއި އެޅޭ ޒިންމާެއއް ެވސް އެަބއޮތް. އެީއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަން  އްެޖއްޔާނުކުރެވި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ޖެއްސުމުގެ އުސޫލުން އޭތި ފާސްކޮ ށްލާފައި ބޭރުކުރީމަ ސަރުކާރަށް އެ ލާރި އެނގިހުރެ އަުޅގަ

ަސރުކާރު ބޮލުގަިއ ވެސް އެ ޒިްނމާ އެޅޭ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުގެ ވާހަަކއަކީ މި ގޮތަށް  ކަމަށް ވަންޏާނުދެއްކިއްޖެ 



  

ނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ދުަވހަކު އެްއ ފަހަރު ފްލޯގައި  މެމިކަން އޮްއވާ އެ ފާސްކުރަްނ ހަމަ ކިތަން  ވަރަކަށް އަުޅގަ

 ؛އަނެްއ ބިލެއް އަންނަ ަވގުތު ވެްސ މި ވާހަކަ ދެްއކިަޔކަސް  ،ޓްރާންސްޕޯޓް ބިލު އަންނަ ަވގުތު ެވސް މި ވާަހކަ

ނޑުމެންގެ   ރަނަގޅު މީހަކު ވުރެ ހަދަްނ ނުވަތަ މީޑިާއަގއި ައޅުަގނަޑށްސްޓަންޓުއަދި މި އުޅެނީ މީިޑާއގައި ައޅުގަ

ނޑު ވެްސ ބޭނުމޭ ހަމަ މުނެތިގެ  .ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ޅިންނަށް ބޮޑު އެއްެޗއް ދޭންސްކުން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާއިާރގަިއ ވެސް އެބަތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ހުރި ފަރާތްތައް.  ހަމަ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތްތަކަްށ ވެސް ހަމަ އެ އިނާޔަތް ބޮޑުވާން އަޅުަގނޑު ެވްސ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން. 

ކިތަންމެ ނަމަވެސް، މި ގޮތަށް ހަމަ މި ކަން ހަމަ ޖަޒުބާތުގަިއ ޖެހިގެން އެ ގޮތަށް އިުރއިުރކޮޅާ އެ ވާހަކަ އެހެން

ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ކުެރވޭނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރުން ެއަބ ވަރަށް ދެްއކިކަމުަގއި ވިޔަސް 

 ބެހޭ ފަރާތްތަކުްނ ވެސް. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު އެބަ ކަމާ ކަމަށް ހަމަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރްއވާ 

ގައި އެަބއި ހިމަނަިއގެން މި ބިލު ފާސްކުރަން. އެެހންވީމާ، އެ ކަންަތއްތަްއ އޮތޭ މި އަންނަ އަހަުރގެ ަބޖެޓު

ނެ. އެންމެން ވެސް ކުރެވޭ ައޅުަގނޑުމެނަށް އެ ފުރުޞަތުގެ ޭބނުމާ އެކީަގއި ހަމަ އެކަން، ހަމަޖެހިގެން އައިމަ

ޘްމާން އެ ޢު އެާއއެީކަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ދެންމެ ޖަމީލްނަމަވެސް ހަމަ ބޭނުން އެކަން ކޮށްދޭން. ެއހެން

ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ އާމްދަނީ އިތުރުކުާރ 

 ހި ވަރަށް ސާބިތުކަމާ ތެދުވެ އެ ބޭފުޅުންގެ ޯވޓާ ެއއްޗެހަމަ އެގޮތަށް އިރުއިރުޮކޅާ  ޖެހެއޭ؛ ބިލުތަކަށް ވެސް އެބަ

ނޑުމެއެީކގައި ފެހި ބަޓަނަ ތަން.  މުޅިން ވެސް ފިތާ ންނަށް ފެންނަނީ ރަތް ބަޓަނޭ ށް ފިތާލަން. އެކަމަކު އަުޅގަ

ދިނުމުގައި ހަމަ ބާރުލުންެއއް ކަމަށް ވަންޏާ މި ކަންތައްތަކަށް އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށް ެއ ކަންތައް ދާ

 ހުއްޓޭ ހުރަސްތައް. ޝުކުިރްއޔާ.  ނަށް ވެސް އެބަ ންއަޅުަގނޑުމެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ައޅުަގނޑަށް ހަމަ އިރުިއރުކޮ  ްސޓަންޓް ،ޅަކާ ިއވޭމިހާރު އަސްލުަގއި، މިހާރު ައޅުގަ

ނޑު އެކަނިހޭ؟މީިޑއާއޭ. ައޅުަގނޑުގެ ސު  ،ޖައްސަނިއޭ ފަހުން  އަޅުަގނޑު އަެނއްާކ މި ބިލު ހުށަހެޅި ވާލަކީ އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ  މިހާރު އަހަރެއް ދެއްކިަފއި އޮންނާނީ.  ފަހަރުހެން މި ވާަހކަ 3ީވއިރު އަުޅަގނޑު ފްލޯަގއި އަުޅގަ

ނޑު  ،ހަމަ އެދެނީ އެ ވާހަކަ މެްނޝަންކޮށްލަދޭށޭއެވެސް އަސްލު ަރއްޔިތުން  ހަނދާންކޮށްލަދޭށޭ. ދެން އަޅުގަ

މިހާރު މިއީ މިއަންނަ އަހަރަށް ބަޖެޓް ހަދަން ފަށާ ދުވަސްވަުރ  ،މިކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް 

ގާނޫނު  ،ާގނޫނުތައް ހެދިފައި ހުއްޓޭ ވަރަށް ގިނަ ޖުލައި. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއބަ އީދެއްތޯ. މި



  

ވަނަ އަހަރުގެ ޖެުނއަރީން ފެށިގެންނޭ. ެއ ގޮތަށް ވެްސ  2016ންފަށާނީ މި އަްނނަ އަހަރު. މިސާލަކަށް ޛުކުރަތަންފީ

ދެންމެ އެ ފާހަގަކުރެްއިވ  ޢު. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮަޅށް އެންސްޕާާއއި ދެން ރިފާހެދިދާނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ށް ބުރަ މަސައްަކތްތަކެއް ކޮންމެ ދައުރެްއަގއި ވެސް ކުެރވޭ އެބަ މި ޕޮއިންަޓށް. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ފަދައިން ވަރަ

ނޑުމެންނަށް ރަނގަުޅ  ވަރަށް ޝުކުުރ ވެްސ އަާދކުރަން ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް. ދެން މީގެން ވެްސ ައޅުގަ

އިތުރުްނ ރަނގަުޅވޭ. ދެން މީގެ ތްތައް ވެސް އެބަކުރާތީ ވެސް. ޚިދުމަ ނަތީޖާތަކެއް ލިބޭ ދެއްތޯ އެ ގޮތަށް ކަންތައް

ތުގަިއ އެަލވަންސް ޮބޑުކުރުމުެގ ވާހަކަަދއްކާަފއި ތައް ނުދާ ހިސާބު ހުންނާތީ ޙަޤީޤައަޅުަގނޑުމެން އެްއކަލަ އެ ިޚދުމަތް

ގޮތްަތކެްއ  ުލއި ވުރެ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ޮގތަށް ،އަޅުަގނޑުމެން ސަްބ ކޮމިޓީެއއް ހަދަިއގެން ނިންމިން ދެްއތޯ

 ވެސް. މިސާަލކަށް ެއ މީހެއްެގ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މިންވަރު ބަލާފައި އެންމެ ބޮެޑތި މީހުންނަށޭ އެ އަދަދު 

ނޑުމެން ދޭނީ. އެއަށް ވުރެ  ނަށް ކުދި މީހުންނަށް ނުދޭ ގޮތަށް ވެސް. އެކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ނުޑ  ،އެދެން ވަަރށް ބޮޑަށް ވާހަކަދެެކވުނު. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ ނޑު ކޮންމެހެން އަުޅގަ މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ނޫން.  މަޝްހޫރުވާންވެގެން ަދއްކާ ވާހަކަެއއް ަގއި. އެހެްނވީމާ، މިހިރީ ރަްއޔިތުްނގެ ޙައްޤު  ހޮވިފައި އަުޅގަ

ނުޑ މި ވާހަކަދަްއކަނީ. މީތި ނުޑ ހަނދާންބެ ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ބަަޔކު ނިކަމެތިކޮށް އުޅޭތީ އަުޅގަ ހެއްޓުން އަުޅގަ

 ކޮންމެހެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް. އެދެން

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވެސް ައވަްސ ވީހާއްރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް މި ހުށަހެޅިފައި ހުރި ބިލުތައް ނިންމުމަށް ހަމަ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ މުޤަ

ނޑުމެްނގެ ހިތްހަމަނުޖެހު މި ފްލޯގައި ކޮށްޚާއްޞަ  ފުރުޞަތަކަށް އެދެން. ންތަކެއް މި ވާހަކަ ުކަޑކޮށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބިލާ ބެހޭ  އޮތީ ބައެްއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ،ގޮތުން. އަޅުގަ

ނޑަކަށް ނުެފނުނު ސަރުކާރަށް އެްއވެްސ އިންތަްއތަކުގަ ފާހަގަކުރަްއވައިފި މަޖިލީހުގަިއ ވޯޓުދޭ ގޮތުންނޭ މި ކަ . އަުޅގަ

ސަުރކާރަށް ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވި މަޤްޞަދެްއ ހާސިލުނުވެ ދިޔަ އެންމެ ޯވޓެއް ެވސް. އެހެންވީާމ،  ،ވޯޓެްއަގއި

ކަން ެއއް ނެތް މި އަހަރުން މި އަހަރަށް މިވަކި ބުނެފަ އަނާރާ ިމ ބިލު ހުށަހެޅުއްވިއިުރގައި ެވސް ،އަޅުަގނޑު އެދެން

ގަިއ ެވސް ޖަހައިގެން ކުރިއަްށ އަހަރުގެ ބަޖެޓު  އޮތޭ ައންނަ ކުރުމަކަށް. އެެހންވީމާ، ހަމަ އެބަ އިމްޕްލިމަންޓު

ޖެހެއޭ މި ބިލަށް ކޮންމެވެސް ނިމުމެއް ގެންނަން.  ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅަގނޑުމެންނަށް. އެހެންވީމާ، ެއބަ

ނޑު ފާހަގަުކރަން ދުންތެރިކަން ހުްނނަ ކުދިންގެ ތެެރއިން ގިނަ ުކދިންނަކީ ނެޕީ ޖަހައިގެން ނުކުޅެ، ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ެގ ިއންޝުއަރެންސް ސްކީމުނެޕީގެ ައގު ެވސް  . އެ ުކދިންގެއަދި ބޮޑެތި ީމހުން ކަމުގައި ިވޔަސް .އުޅޭ ކުދިން

ތުގައި ބެލެނިވެރިްނގެ އަތުން ދަދެއް އެއީ ޙަޤީޤަ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ެއއީ ވަަރށް ބޮޑު އަ

ވީމާ، މިއީ ވަރަްށ ރުފިޔާއަށް. އެހެން 1400، 1300އާއްުމކޮށް ބޮޑު ކުްއޖެއްގެ ނެޕީ ކޭހެއް މި އުޅެީނ  .ޚަރަދުވާ



  

ނޑު މި ބިލު ވީހާ ބޮޑު ބުރައެްއ އެ ކުދިންނަށް. އެހެންނަމަވެސް  ވެސް ައވަހަކަށް ނިމިގެްނދިއުން އެީއ އަުޅގަ

 ްއޔާ.އެދުމެއް. ުޝކުރިއެދޭ

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންމީގައި ާޚއްޞަކޮށް  ދާ މައްސަލަތަުކގަިއ ދެން ބާރީ ފުރަތަމަ ެއ ގެ ތެރޭަގއި ބަހުސްުކރެވެމުންއަުޅގަ

ނޑު ތާީއދުކުރަން. ދެން އެއާއެއް  ،ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އެ ހުށަހެޅުއްވުން ވެސް އަުޅގަ ކޮށް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި އޮތީ ވަކި ގޮ ގޮތަށް މި ދައުރުގެ ނިޔަލަށް މި ކަމާ ބެހޭ މި ގާނޫނު މި އޮތް ތެްއ ގޮތުން އަޅުގަ

ދައުރު ނިމުމަކަށް ެވސް ނެްތ މާ ގިނަ ުދވަސްތަެކއް.  ނަށްައޅުަގނޑުމެން ،ނަމަ ވަނީ ނިމިފައިހެން. އެހެންކަމަށް

ގެންގޮސް މިކަހަަލ ވަރާަތއް ކުރިއަށް ވާަހކަތައް އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން މަޝް ަގނޑުމެންނަށް މީގައިހެންވީމާ، ައޅުއެ

އްުލ ހޯދޭނެ މައްސަލަތައް. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ވާހަކަދެކެިވގެން ޙަ  މަސައްކަތްތަަކކީ ައޅުަގނޑުެމންނަށް

ނޑުމެންގެ ތެރެިއން ހަވާސާވެފަިއވާ ކޮންެމ ންއެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދީ ވެސް ބޭނުންވޭ ހަމަ ޚާއްޞަ ނަށް ނުވަތަ އަުޅގަ

ެއްއވެސް މެންބަރަކު  ގެފަރާތަކަށް ވެސް އިތުރު ެއހީތަކެއް ލިބެން. ެއްއވެްސ ހާލަތެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން 

ތިއްަބވާެނ  . ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ވެސް ހަމަ ދާއިރާތަކުަގއިތިރާޟުކުރަްއވާނެހެނެއްއަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ އިޢު

ތަެކއް ހޯދަން. އްލުިއތުރު ޙަ ަހކަދައްަކިއގެންޑުމެން ބޭުނންވަނީ ވާއެފަދަ ބޭފުޅުން. އެހެްނވީމާ، މީގަިއ ައޅުަގނ

ނޑަްށ ހީވަނީ މި އޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންނަްށ އެހެންވީމާ، އެ ޙަ އްލާ ހަމައަްށ ދިއުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނުާވނެ މިފަދަ އެހީތެރިކަމެއް  އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅެއް ގެން. އަޅުަގނޑުމެންކުރެވޭނެހެ އެ މަސައްކަތް

ނުވަަތ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓޭެނ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް  އޮްއވާ އެ ކަމަށް ހުރަސްއަޅައި ފޯރުކޮށްދެވެން

ނޑަ ންފުޅެއް ހުރިހެންނެއް. ށް ހިއެއްުނވޭ ެއްއވެްސ މެންބަރެއްގެ އެފަދަ ިވސްނުކަކުރިއަްށގެންދާކަން. އަުޅގަ

ނޑު އެްއޗެއް ަދންނަވާލަން ބޭނުންވީ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ  އެހެންވީމާ، އެ ކަމާ ގުޭޅގޮތުން ހަމަ އަޅުގަ

އަދި ޕާޓީތަކުެގ ލެވަލްގައި ވެސް އިތުރަްށ  ،މި އޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން މަޝްވަރާކޮށް 

ނޑުމެން ދައްކަން. މިސަރުކާރާ ވެސް ދަ އްލަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުން އަށް ހޯދޭނެ ޙަްއކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މި މަސަްއކަތްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރަްށ  ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުތަކުެގ ލެަވލްގައި. ެއއީހެން އަުޅގަ

 ގެ ބިލަށް ރިފާޢުގެހަމަ ުކޅިވަރު  ،ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮަތކީ. ދެން އިތުރަށް ރިފާޢު އެ ވިދާޅުވި

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން.   ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވެސް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު



  

އެިކއެިކ  ،ރވޭހަދަމުންތަންތަނުން ސާ ،އެއީ އިޞްލާޙެއް އެްއޗަކަށް އޮތް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމުން

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވެސް  މުއައްސަސާަތކާ ވާހަކަެދއްކީަމ މީތި ބިލެއް ވަރަށް ބޮޑުެވއްޖެ ދެއްތޯ. ހިއުމަން

ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ިމ ހުންނަންވީ ގޮާތއި ބޭނުްނވާނެ އެބަހުރި އޮތް ިސޓީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަިއއްަސ 

ސަރުކާރުން އެބަ ދަންނަވާ، ސަރުކާރުން ބިލެއް އެބަ ތައްޔާރުކުަރްއވާ. މި ބިލެއްގެ  އެްއޗެއްާސ. އެހެންވީމާ، މިހާރު

ގޮތުަގއި ައއިްސގެން މިކަން ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ފުރިހަމަވާނެ. އެ ބިލެއްގެ ގޮުތގައި ތަްއޔާރުެވގެން މީތި 

އްކާ މިސާލަކަްށ، ެގންގުޅޭ މީހާއަށް ެއކަނި؛ ފުރިހަމަކޮށް ދެއްތޯ މީހަކަށް ދޭންވާނީ. ބަޔަކަށް ދޭންވާނީ. ދެން އަނެ

އެހެނެއް ވެސް ނުވާނެ. ބިލެއްގެ ގޮުތަގއި ވަރަށް ދުރަށް ވިސްނަވަިއ، މުއައްަސސާަތކުގެ ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮްށ 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ެކތްކުރަްއވާ! ކޮންމެ އެހެން هللا ސަރުކާރުން ޑިސްކަްސކުރަްއަވއިގެން ބިލެއް ައއިްއސިްއާޔ 

މާ ޑިސްަކސްކުރާ ވަުގތެއްަގއި ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ދަންނަވަނީ ވަރަށް އިޙުތިާރމާ އެއްކޮްށ، މި ވާަހަކ ކަންކަ

ނޑުެމން ހިމަނައިގެން އަޅުަގނޑުެމން ވެސް ހަމަ ދާއިރާގެ  ނުދައްކަވާށޭ. މިއަންނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުގައި އަުޅގަ

ނޑު  މީހުންނަށާއި އަޅުަގނޑުމެން ިމ މުޖުތަމަޢުގައި ުއޅޭ ނުކުޅެދޭ  މީހުންނަށް އެހީވާން ވަރަްށ ބޮޑަށް ބޭނުން. އަުޅގަ

މިއީ އެކަުމގައި އަމިއްލަ ޖީުބން ވެސް މި އޮތް ހުރިހާ ަޒމާނުގައި ވެސް ކުރި މީހެއް. އަދިވެސް ކުރަން ބޭނުން. 

އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅޭ ގޮަތށް އެ މީހުން ވެސް އުޅެން ބޭނުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު 

ކުރެްއިވއްޔާ ބިލުން އަންނަ އެއްޗަކުން ރަްއޔިތުންނަށް އެކަހަލަ ކުދިންނަށާއި މީހުންނަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަށް އިރާދަ

ޔާމީންގެ ސަރުކާެރއް އޮެވއްޖެއްޔާ އެކަން ހިމެނޭނެ. هللا މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ މި ސަރުކާރުން، ޢަބްދު

 ޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، ނިންމާލަދެއްވާ މި ހިސާބުން. ވަރަށް ބޮ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި ހަމަ އެއް ވާހަކަތަެކއް މި ދެއްކުނީ. ދެން ޖަމީލް 

މުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިހާރު ޢުޘްމާނާއި ރިފާޢުގެ ވާހަަކއަށް ވެސް ހަމަ ވަރަްށ ތާއީދުކޮށްލަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ މި އިޞްލާޙު ނުވަތަ މި ބިލަށް ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އަކުެރއް ކަމުގައި ވިޔަްސ 

އޭގެ ޒާތުަގއި ވަރަށް ބޮުޑ، ރައްޔިތުން މިއަދު ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ިމ ދެކެވެނީ. ދެ ފޮޅުވަތަށް 

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އޮތްކަ މުަގއި ވިޔަސް. އަުޅަގނޑު ެވސް، އަޅުަގނޑު ޭބނުންވޭ އަުޅގަ

ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. އަސްލު މީގެ ކްރެޑިޓް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ. 

މިކަން އޮތުން އެއީ މުހިްއމު ކަމެއް ކަމުަގއި ދެކެން.  އެހެންވީމާ، މި ދައުރުގެ ތެޭރގައި މިކަން ނިންމާލެވޭ ގޮަތަކށް

ދެން ސަރުކާރާ އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާއެއް ކުރުމަށްފަހު މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ގޮތަށް މިކަން އޮވެއްެޖ 

ތުންނަށް ވެްސ ކަމަށް ވަންޏާ ރައްޔިތުން ެވސް އެކަން ގަބޫުލކުރާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އެއީ ަރއްޔި



  

ނޑުމެންނަށް ވެސް ިމއަދު ބުނެވެން ެއބައޮތް، ުކއްލިައކަށް އަިއ  ވިސްނައިދޭން މިތިބީ ައޅުަގނޑުމެން. އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫުލ މި ކުރަނީ ސަރުކާރަކުންނޭ މިކަހަލަ އިނާޔަތްތަކާ އެްއޗެހި ފަސޭހަކަމާ އެއްކޮްށ  ބިލެއްވީމަ؛ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ލެވިދާނެ ހަމަ މާދަމާ ވެސް ފަސް ހާސް ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި މިހާުރ ބޮޑުކޮށްލެވޭނީ. އަުޅގަ

އަްށ ެވސް ބަަދލުކޮށްލަން. އެ ކްރެޑިްޓ ނެުގމަށް ޓަކަިއ، ރަްއޔިތުންެގ  10000މުސްކުޅިވެރިންނަށް ދޭ އިނާަޔތް 

ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި ލޯބި ހޯދުމަށް ޓަކައި ެއކަން ވެސް ކޮށްެލވިދާނެ. އެހެންނަަމވެސް، މިފަދަ ބިލުތަކަށް މިަފދަ 

ކަންތައްތައް ނިންމޭނީ އެ އިެރއްަގއި ެއއޮންނަ ސަރުކާެރްއގެ ތެރެއިން އަސްލު އައިމަ ގިނަ ފަހަރު. އެހެންވީމާ، ެއއީ 

 ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަަކއަކީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ަލން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނ މިހާހިސާބަށް މި މަޖިލީހުގައި އިޤްތިޞާދީ ބިލުތަކަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އަްޕޑޭޓްކޮށް

ނޑުމެން ދެން. އެންމެ ފަުހން ވެސް އިޤްތިޞާދާ ބެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފުރިހަމައަށް އެ ދޭންޖެހޭ ތާއީދެއް ައުޅގަ

ނޫނުއަާސސީއަށް ެގނައި އިޞްލާުޙގައި ވެސް ގޮތުން، އިޤުތިޞާދު ތަަރއްީޤކުރުމަށް ނުވަތަ ކުރިއެުރވުމަްށ ޓަކައި ޤާ

މި ތަނުގައި މި ތިއްބެވި ގިަނ ބޭފުޅުން ކަންބަޅި ބަކަރިތަކެއްހެން ޤުރުބާންވެގެން އެ ބިުލ ފާސްކޮށްދީފައި އެ އޮތީ. 

ެވގެްނ އެހެންވީމާ، މި ކުރިއަށް އޮތް މި ބޮޑު ޢީދަށް ޤުރުބާންކުރަން ކަންބަޅި ބަކަރިތަކެއް ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަތި

އެކަން ކޮށްދިނީމަ ވެސް ެއފަދަ ވާހަކައެއް މި ކޮމިޓީެގ ތެރޭގައި ވިދާުޅވާ ކަމަކީ އެއީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. 

އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ ޤުރުބާންވެގެން. އެ ޤުރުބާނީއަށް އެްއވެސް ކަހަލަ އިޖާބައެއް ދީފައިނުވާީތވެ؛ ެއ 

ދެްއވާފައި ވަނީ ވަރަށް މަިތވެިރ އަނެަކއްެޗއް. އެހެްނވީމާ، هللا ސް ޒަމާނުގައި ެއއްކަލަ ޤުރުބާްނވި ބޭފުޅަށް ވެ 

އަޅުަގނުޑ އާދޭހާ އެުކ ދަންނަވަން ތި ކަހަލަ ވާހަަކ މި ޮކމިޓީ ތެރޭގަިއ ނުދައްަކވަން ިއނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ިމ 

ްސ. ޝުކުިރއްޔާ. ނާޡިުމގެ ތިބީ ކަންބަޅި ބަކަރިަތކެއްހެްނ ކުރިމަްއޗަށް އޮްތ ބޮޑު ޢީަދށް ޤުރުބާންވެގެްނ މިހާރުވެ

ނޑު ާތއީދު ވެސް ކުރަން.   ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ވަކި ބަދުބަސް  ނޑު ވެސް ފާަހގަކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ މީގައި އަުޅގަ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

މީަގިއ ، އެކު ވާހަކަަދއްަކވާށޭ. މިހާރު އަނާރާ ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިންބޮޑަށް މި އިންސާފުވެރިކަމާ  ރެވު ބުނުމަށް

ވިދާޅުވިހެން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ  ޚާއްޞަކޮށް އިބްރާހީމް ނަޞީރުވަކި މީހަކު ކްރެޑިޓް ހޯދަން އުޅެނީކީ ނޫނޭ. 

އްޔާ ފާްސވެފައި އޮތީ. ބަދަލެްއ ގެންނަންެވްއޖެ ސާީސއަށް ވެސްނޫނުއަޤާ ،ކޮންމެ ާގނޫނެއް ،ކޮންމެ ބިލެއް

 ވަންދެން މި  2:30 ،ަގޑިިއރު ނުވަނީސް އެީއ ައޅުަގނުޑމެން ހަމަ ބުރަ މަސައްކަތަިއގެން 24އަޅުަގނޑުމެންނަށް 



  

ނޑުމެން މި، އެކަުކ ައޅުަގނޑަީކ. އެހެްނވީމާ ތަނުގައި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނުނު ތިބީ ެއ ވިދާުޅވާހެނެްއ ނުބުނެޭވނެ. އަުޅގަ

ށް ކަތިެލވިގެްނ އައަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ .ހަމަ ސަރުކާރަށް ދެވެން އޮތް ކޮންމެ އެއްބާރުލުމެއް ދޭން ތައްޔާރަށް

ނޑުމެން މިސާބިތުކަމާ  ނަމަވެސް މިކަން ކޮށްދީފައި އޮންނާނީ. ނުޑ ، ތިބީ އެކަމުަގިއ. އެހެންވީމާއެކު ައޅުގަ އަުޅގަ

 3 ،2 ،1ދަންވަރު  ވަންޏާ އެކަން ނިމިާދނޭ ނިޔަތުގައި އުެޅއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލު މިކުރަނީ ކަމެއް ކޮށްދޭން ހެޔޮ

ކަމަށް  ްއޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހަމަ އެއްާބރުލައްަވއިގެން މިޔިަތކަށް ހެޔޮ ލިބޭ ކަމެްއ ެވއްޖެޖެހިޔަސް. އެީއ މިއަކީ ަރއް

އެންމެ ައވަހަށް ކުާރ  ،ހުށަހަޅަމޭ ފަހަރަށް  ކޮށްެދއްވާށޭ. އަުޅަގނޑު މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ދެވަނަމަސައްކަތް

 މަސައްކަތެްއގެ ގޮތުަގއި މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެްނދަވަން. ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިުރ. 

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞްލަ ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑު  ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްަތކެްއ  މި ދެކެވެނީމެންނަށް ވާހަކަ އާދެ، އަުޅަގނޑު ތާއީުދކުރަން. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ރައްޔިތުން އެ  ،މީގައި އެބަދޭ. ދެން ރައްޔިުތންގެ ފަރާތުން ވެސް ރައްޔިުތންގެ ކަންބޮޑުވުންަތއް މީަގިއ ހުރިކަން

ނޑުމެންނަށް ވެސް އެބަ ލަތު ހުރި ޮގތް. އެހެންވީމަ، މިހާ ގިަނ ހާ ނޭގ ރައްޔިތުްނގެއެ ސުވާލު ނުކުިރޔަސް އަުޅގަ

ކޮންމެހެން ގޮަތކަށް ކަންތައް ނިންމެންޖެހޭނެ. ދެން ކޮންމެވެސް ެއއް ާވއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ތަެކއްދުވަސް

އަްށ  2017 ،މިއަހަރު ބަޖެޓަށް މިހާރުން މިހާރަށް ފާސްކޮށްލާކަށް. އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ

ނޑު ވެސް ވަރަށް ހަމަ  މި އަންނަނީ ވޯޓު  އަސްލު މި ވާހަކައިަގއި ،ހިތާމަކުރަންވެސް ލެވޭނެ. ދެން މީގައި ައޅުގަ

. ޞްލަޙަތު ގެއްލިގެންދާނެގޮތުގެ ވާހަަކއެއް ައސްލު ދެއްކުމަކީ ެއއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި މަ  ދޭދޭ ގޮތް. ވޯޓު

މި ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދިނުމުގެ މަތީަގއި މި ތިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު

ނޑު . އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން މިއީ؛ހަމަ މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް މެްނ ެއއީކީ ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫން. އަުޅގަ

ލެއްގައި ސްޓަންޓެްއ ންތައް ގެންދަންޖެހޭނީ. އެއްެވސް ހާއެކު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ބައްދަލުވުއެއަްށވުރެ އެުކވެރިކަމާ 

ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ީރތި ނަން ލިބިގެންދާނެ. ވަކި މީހަކަށް ނޫން ރީތި ނަން ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރިއން 

 ލީ. ވަންޏާ. އާދެ، ނިންމާ ލިބިގެންދާނީ ކަމެއް ރަނގަޅަްށ ކޮށްފި ކަމަށް

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާންމެވެްސ ވަރަކަްށ ނިސްބަތްވީމަ އަޅުަގނުޑ ހަމަ މީތި ދެން ކޮ އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ.  .ލަންއަުޅގަ

އެންމެ ކުަޑކުޑަ އިޞްލާެޙއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ.  ،ުކޑަުކޑަ ؛ވަރު ބޮޑު އެްއޗެއް  ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު ވެސް މި

ޑޭ. އިމްޕެކްޓް ވަރަށް ބޮ އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ އިމްޕެްކޓް ވަރަށް ބޮޑޭ. އިކޮނޮމިކް ިއމްޕެކްޓާއި ޭއގެ ަފއިނޭންޝަލް

 އްވުނު މީޓިންތަކާކުޑަ ެއއްެޗްއގެ ވާހަކަ ދިގުދެމިގެންދަނީ ބޮޑު ކަމަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި އެކަން ވީމަ. ބޭ، އެހެންވީމާ



  

މީތީަގއި ދެން ތި ދަންނަވާލިހެން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެގޮތަށް ، ވެސް އެކަން އެނގޭނެ. އެހެންވީމާއެްއޗެހިން 

ނޑު ހަމަ ސީދާ ދަންނަވައިލާނަން، ވީމާއެހެންމާނަކުރެވުނީ.  އަނާރާ ނަޢީމުެގ ފަރާތުން ޙަޤީޤަތުގައި  .ައޅުގަ

ނޑު މި ށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ތާއީދުސަރުކާރުން ލާފައި ހުރި މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކަ ނުލިބުނު ވާހަކަ އަުޅގަ

ޑުމެން ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް، އެހެންނަމަވެސް، ެއއީ ައޅުަގނ ކުރާތި!ފުހަގަކޮށްލީ. ވަރަްށ ބޮޑަށް މާ ފާ

ނޑު ެއގޮތަށް ދަންނަވާދެން ނުިލބޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ބަދުނާމު ލިބޭ ،ނއުހޫ، ނއުހޫ ލީ. ތީ އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


